UCHWAŁA NR XXVI/217/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie realizacji projektu pn. "Cała naprzód I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z
późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Pszczółki do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.
"Cała naprzód I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 2. Upoważnia się Wójta do podejmowania działań zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w
§ 1, w tym zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
W związku z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie
określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą
regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej
„projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Gdański Urząd Pracy w Gdańsku wraz z gminami wchodzącymi w skład obszaru ZIT planuje
realizację projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania 5.2.1. – Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, pt. „Cała Naprzód I” (Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020). Projekt będzie realizowany od 1 kwietnia 2017 r. do 30
czerwca 2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (reprezentujący Gminę Miasta
Gdańsk) we współpracy z Gminą Suchy Dąb i Gminą Pszczółki. Cel projektu to ułatwienie uczestnikom
wejścia/powrotu na rynek pracy poprzez rozwój ich kompetencji kluczowych i interpersonalnych oraz
podniesienie zdolności zatrudnienia poprzez działania wspierające, kursy, szkolenia i staże. Zgodnie z
założeniami projektu część uczestników będzie rekrutowanych na terenie Gminy Pszczółki. Do dyspozycji
Gminy Pszczółki przewiduje się zatrudnienie (finansowane z dotacji) pośrednika pracy w wymiarze 0,25
etatu. Pozostałe formy wsparcia uczestników w całości zostaną zabezpieczone przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Gdańsku - lidera projektu. Szczegółowe zasady udziału partnerów w projekcie zostaną
ustalone w porozumieniu lub umowie o partnerstwie.
Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.
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